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Sammanfattning
Norconsult AB har av Samhällsbyggnad Bergslagen fått i uppdrag att ta fram en kvalitativ
riskutredning som behandlar riskerna med transporter av farligt gods på väg
860/Kristinavägen/Örebrovägen samt riskerna med närheten till drivmedelsstationen strax öster om
planområdet. Detaljplanen för Kristinaskolan är belägen vid södra entrén till Lindesberg. Utöver
Kristinaskolan innefattar planområdet även fastigheterna Hästen 12, Lejonet 17, Lejonet 10 och
Lindesås 1:1. Syftet är att omvandla Kristinaskolan till bostäder med möjlighet till kompletterande
bostadsbebyggelse och mindre verksamhetslokaler på det som idag är skolgård.
Samtliga riskobjekt på bensinstationen ligger längre från planerad bostadsbebyggelse än vad
riktlinjerna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger.
Följande skyddsåtgärder rekommenderas utifrån genomförd kvalitativ riskbedömning för risker med
transporter av farligt gods som går på väg 860/Örebrovägen/Kristinavägen:
•

•

•
•

Åtgärd som förhindrar att brandfarlig vätska kan rinna ner mot bebyggelsen i planområdet.
Exempel på åtgärder kan vara hög kantsten utmed västra sidan av väg
860/Kristinavägen/Örebrovägen eller en vall på cirka 30 cm höjd utmed väg
860/Kristinavägen/Örebrovägen mellan väg och bebyggelse.
Fasader inklusive fönster inom 10 meter från vägkant på väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen
bör utformas i brandklass EI30. För fönster innebär detta bland annat att de inte är
öppningsbara utan specialverktyg.
Ventilation placeras i skyddat läge vänt bort från väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen.
Utrymning bör kunna ske bort från väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen.

Om dessa skyddsåtgärder genomförs så bedöms risknivåerna vara acceptabla inom planområdet.
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Inledning och syfte
Detaljplanen för Kristinaskolan är belägen vid södra entrén till Lindesberg, se Figur 1. Utöver
Kristinaskolan innefattar planområdet även fastigheterna Hästen 12, Lejonet 17, Lejonet 10 och
Lindesås 1:1. Syftet är att omvandla Kristinaskolan till bostäder med möjlighet till kompletterande
bostadsbebyggelse och mindre verksamhetslokaler på det som idag är skolgård.

Detaljplan
Kristinaskolan

Drivmedelsstation

Figur 1. Placering av planområdet för Kristinaskolan vid den södra entrén till Lindesberg.

Norconsult AB har av Samhällsbyggnad Bergslagen fått i uppdrag att ta fram en kvalitativ
riskutredning som behandlar riskerna med transporter av farligt gods på väg
860/Örebrövägen/Kristinavägen samt riskerna med närheten till drivmedelsstationen strax öster om
planområdet, se Figur 1.
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Risker med transporter av farligt gods
Typer av farligt gods
Enligt internationella bestämmelser (ADR) delas farligt gods in i nio klasser, se Tabell 1.

Tabell 1 Indelning av farligt gods.

Klass

Innehåll

Exempel

1

Explosiva ämnen

Massexplosiva varor (dvs.
sprängämnen), fyrverkerier

2

Komprimerade, kondenserade eller under
tryck lösta gaser

Brandfarliga gaser (gasol),
giftiga gaser (ammoniak,
svaveldioxid) och andra
trycksatta gaser (kvävgas,
syrgas)

3

Brandfarliga vätskor

Bensin, eldningsolja

4

Brandfarliga fasta ämnen

Kalciumkarbid

5

Oxiderande ämnen

Väteperoxid,
ammoniumnitrat

6

Giftiga ämnen och smittfarliga ämnen

Kvicksilverföreningar och
cyanider, bakterier, levande
virus och laboratorieprover

7

Radioaktiva ämnen

Radioaktiva preparat för
sjukhus

8

Frätande ämnen

Olika syror, lut

9

Övriga farliga ämnen och föremål

Asbest

Konsekvenser av en olycka med farligt gods
I detta avsnitt följer en allmän beskrivning av de olika sorters farligt gods som transporteras och
potentiella följder av olyckor där farligt gods är inblandat. De förväntade följderna i form av dödsfall
avser, om inget annat sägs, personer som vistas utomhus utan skydd.
Klass 1. Explosiva ämnen
En explosion av s.k. massexplosiva ämnen kan ge omkomna upp till ca 100 m från explosionen och
byggnader kan raseras på flera hundra meters avstånd. Övriga explosiva ämnen kan, i huvudsak
genom raserade byggnader, ge effekter på några tiotal meters avstånd.
Klass 2: Brännbara eller giftiga gaser
Utsläpp av brännbar gas i luft kan antändas direkt och orsaka en s.k. jetflamma. Om gasen inte
antänds direkt bildas först ett brännbart gasmoln som sedan kan antändas relativt omgående eller
driva iväg och antändas över bebyggelsen. Detta resulterar då i en flash brand (Flash Fire) eller
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gasmolnsexplosion (Vapor Cloud Explosion). I ytterst sällsynta komplicerade olyckor kan gastanken
explodera och bilda ett eldklot, s.k. BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Risken att
omkomma av en jetflamma är vanligtvis liten på avstånd som överstiger 90 meter. Ett gasmoln som
driver iväg med vinden kan hamna nära bebyggelsen och orsaka betydande skador vid antändning.
En BLEVE kan ge upphov till omkomna på ett avstånd av 150 m.
Klass 3: Brandfarliga vätskor
Om en tank med mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) skadas rinner bensinen ut och en s.k.
pölbrand kan uppstå. Eldningsolja är så svårantändlig att brandrisken är försumbar. Risken att
omkomma är som regel liten på avstånd som överstiger några 10-tals meter. Om ett utsläpp av
brandfarliga vätskor kan rinna ner mot bebyggelsen finns risk för att en brand uppstår i det bebyggda
området.
Klass 4: Brandfarliga ämnen såsom svavel, fosfor, karbid.
Dessa ämnen är fasta och skadar endast i olycksplatsens direkta omgivning.
Klass 5: Oxiderande ämnen
Olycka med endast dessa ämnen leder normalt ej till personskador, men om ämnena blandas med
olja eller bensin kan det uppstå explosionsrisk och explosionerna kan var lika kraftiga som för ämnen i
klass 1.
Klass 6: Giftiga ämnen.
Giftiga ämnen ger mestadels enbart effekter vid direktkontakt.
Klass 7: Radioaktiva ämnen
Dessa ämnen transporteras normalt endast i små mängder på väg och järnväg. Risken att omkomma
är därför försumbar.
Klass 8: Frätande ämnen såsom saltsyra, svavelsyra.
Risk för skador är normalt störst inom ca 20 m eftersom skada uppkommer vid direkt exponering på
personen.
Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål
Denna klass omfattar bl.a. miljöfarligt avfall dock inga ämnen som är brandfarliga eller explosiva.
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Bedömningsgrunder för risker vid transport av
farligt gods
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett separat dokument ”Riktlinjer för planläggning intill
vägar där det transporteras farligt gods” (Lst Stockholms län 2016). Syftet med dessa riktlinjer är att
ge vägledning och underlätta hanteringen av riskfrågor som relateras till farligt gods i planprocessen.
Dessa riktlinjer tydliggör även hur länsstyrelsen i Stockholms län bedömer risker vid granskning av
detalj- och översiktsplaner.
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av detaljplaner inom
150 meter från väg och järnväg där det transporteras farligt gods. I vilken utsträckning och på vilket
sätt riskerna ska beaktas beror på hur riskbilden ser ut för det aktuella planförslaget.
I riktlinjerna beskrivs de skyddsavstånd som Länsstyrelsen rekommenderar för att uppnå en god
samhällsplanering utifrån ett riskperspektiv. I de fall där det inte är möjligt att uppnå det
rekommenderade skyddsavståndet anges även det skyddsavstånd och de åtgärder som
Länsstyrelsen anser vara ett minimum för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen.
I Figur 2 anges de rekommenderade skyddsavstånd som länsstyrelsen i Stockholms län förespråkar
mellan transportleder för farligt gods och olika typer av markanvändning (Lst Stockholms län 2016).
Om dessa avstånd är uppnådda så behöver det vanligtvis inte tas fram någon riskutredning. Då räcker
det oftast att beskriva avståndet till transportleden för att Länsstyrelsen ska anse att riskerna har blivit
beaktade.

Figur 2 Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av
markanvändning (Lst Stockholms län 2016).
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Vidare så beskriver Länsstyrelsen i Stockholms län i sina riktlinjer att kommunen kan behöva ta fram
en detaljerad riskutredning om inte rekommenderade skyddsavstånd klaras. Utredningen får visa om
föreslaget är lämpligt och vilka eventuella skyddsåtgärder som behövs utöver Länsstyrelsens
rekommendationer.
I Länsstyrelsens riskpolicy anges skyddsavstånd från primära och sekundära transportleder för farligt
gods till olika typer av bebyggelse. Det saknas allmänna riktlinjer för skyddsavstånd till vägar som inte
är utpekade som transportleder för farligt gods men där ändå viss transport sker till och från
verksamheter. Enligt länsstyrelsen i Stockholms län ska riskerna beaktas om det är sannolikt att farligt
gods kommer transporteras i närheten av det aktuella planområdet – oavsett om transportleden är
rekommenderad eller inte. I en del fall kan det räcka att översiktligt beskriva vad som transporteras
och hur ofta transporterna passerar planområdet.
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Lagar och regelverk för verksamheter
Föreskrifter och rekommendationer avseende hantering av brandfarliga gaser och vätskor finns
utgivna av MSB enligt Lagen om skydd för olyckor. Även Boverket har tagit fram rekommendationer
för tankstationer baserade på PBL.

Hantering av brandfarliga vätskor och gaser
Två relevanta myndighetsföreskrifter finns: Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om
hantering av brandfarliga vätskor och Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om
brandfarlig gas i lös behållare.
I de allmänna råd som hur till dessa författningssamlingar anges riktvärden på avstånd som vanligen
anses betryggande utan särskild utredning. Riktvärden för brandfarliga vätskor respektive gaser ges i
Figur 3 och Figur 4.

Figur 3 Rekommenderade avstånd förförvaring av brandfarliga vätskor. V är volymen i m3 i behållaren/cisternen
med brandfarlig vätska (SÄIFS 2000:2).
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* Med avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 får avståndet minskas till hälften.
** Med avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 behövs inget minsta avstånd.

Figur 4 Riktvärden på avstånd vid förvaring av brandfarliga gaser i lösa behållare (SÄIFS 1998:7)

Med svårutrymda lokaler avses bl.a. samlingslokal, skola, sjukhus och daghem.

Tankstation
Plan- och bygglagen
Boverkets handbok ”Bättre plats för arbete” (Boverket 1995) anger att ett riktvärde för skyddsavstånd
på 100 m till bostäder ska beaktas från bensinstationer. Avståndet motiveras dels av riskhänsyn och
dels av störningar som buller, lukt, ljussken och luftföroreningar.
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Länsstyrelsen i Stockholms län har behandlat riskfrågan kring bensinstationer i rapporten:
”Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt
bensinstationer” (Lst AB-län 2000). Där fastslås att risksituationen och olägenheterna för människor
och miljö alltid skall analyseras och bedömas inom 100 meter från en bensinstation med medelstor
försäljningsvolym. Ett minimumavstånd på 50 m bör hållas från bensinstation till bostäder, daghem,
ålderdomshem och sjukhus samt samlingsplatser utomhus där oskyddade människor uppehåller sig
(t.ex. uteservering, lekplats m.m.). Till kontor och liknande verksamheter skall ett minsta avstånd på
25 meter upprätthållas, se Figur 5.

Figur 5 Rekommenderade skyddsavstånd till bensinstationer (Lst AB-län 2000)
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Regelverk hantering brandfarliga vätskor och gaser
När det gäller risker för explosion och brand på tankstationer har de regelverk som gäller samlats i en
handbok från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB): ”Hantering av brandfarliga gaser
och vätskor på bensinstationer” (MSB 2015).
En sammanställning över riktvärden på avstånd mellan olika delar av bensinstationen och
verksamheter i närheten enligt handboken ges i Figur 6.

1

Busshållplats och gatukök utan gäster inomhus kan placeras minst 18 m från påfyllningsanslutning till cistern förutsatt att gästbord placeras minst 25 m från
påfyllningsanslutning.
2
Avståndet kan halveras om vägg mot spillzon är av obrännbart material och lägst i brandteknisk klass EI 60 utan ventilationsöppningar och brandtekniskt oklassade
fönster. Hela avståndet gäller dock för in- och utgångar.
3
Avståndet förut sätter att mark mellan t.ex. byggnad och pumpö är doserad med fall mot pumpön samt att doseringen omfattar hela spillzonen.
4
Avser t.ex. förråd för lösa behållare med brandfarlig vara.
5
För s.k. containerstationer gäller särskilda rekommendationer.

Figur 6 Riktvärden på avstånd enligt ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer (MSB,
2015).

Dessa avstånd är kortare än de som tagits fram utifrån PBL och syftar till stor del till att skydda
tankstationen från yttre påverkan.
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Platsspecifika förutsättningar
Transportleder för farligt gods
Genom Lindesberg går väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen som inte är klassad som rekommenderad
transportled för farligt gods. Det råder däremot en inskränkning mot dessa transporter som har
beslutats av Länsstyrelsen i Örebro län (Lst Örebro län 2010), se Figur 7. Inskränkningen gäller att
fordon lastade med farligt gods inte får föras på väg 860, delen Rya(väg 249) – Fornaboda (väg 68).
Förbudet gäller inte trafik i samband med lastning och lossning på platser belägna inom vägsträckan.
Detta innebär i praktiken att ingen genomfartstrafik med transporter av farligt gods får ske på väg
860/Kristinavägen/Örebrovägen men att transporter med farligt gods får ske på vägsträckan om de
har start eller målpunkter längs vägen.

Figur 7 Vägar med inskränkningar för transporter av farligt gods i Lindesberg (Trafikverket 2019:1). Planområdet
är markerat med svart ring.
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Verksamheter utefter väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen som hanterar
farligt gods
Utmed väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen finns verksamheter som hanterar eller har hanterat farligt
gods, se Figur 8. Bland dessa verksamheter finns en nedlagd bensinstation som numera är taxi- och
bussverksamhet. Enligt en kontakt med aktuell verksamhet så hanterar de inte längre drivmedel utan
tankar sina fordon på andra bensinstationer (Vasselhyttans Taxi och buss 2019).
Bensinstationen Tanka är belägen i korsningen väg 860/Fotbollsgatan. Transporter av farligt gods till
denna bensinstation bedöms inte ta väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen förbi planområdet då det
skulle bli en lång omväg. Transporter till och från denna verksamhet bedöms istället ta vägen via
Fotbollsgatan från och till väg 50 som är utpekad som primär transportled för farligt gods, se Figur 8.

Tanka

ST1

Circle K
Nedlagd
bensinstation

Figur 8 Verksamheter utmed väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen som hanterar eller har hanterat farligt gods.
Planområdet markeras med svart ring.

De bensinstationer som bedöms ta emot transporter av farligt gods som går på väg
860/Kristinavägen/Örebrovägen förbi planområdet är således Circle K och St1. Vid kontakt med
bensinstationen Circle K så uppskattar de att transporter av drivmedel kommer i snitt varannan dag.
Dessa transporter anländer till bensinstationen vid olika tider både på dag- och nattetid (Circle K
2019). Då bensinstationen ST1 är obemannad så saknas uppgifter om hur ofta transporter till
bensinstationen sker. Frekvensen av transporter av drivmedel till ST 1 uppskattas därför vara lika stor
som till Circle K.
På bensinstationen Circle K sker även försäljning av gasol som styckegods. Detta bedöms ge upphov
till ett mindre antal transporter av farligt gods i klass 2.1 som styckegods. Det bedöms ske i relativt
begränsad mängd och ge upphov till små konsekvenser för planområdet vid en eventuell olycka på
grund av den begränsade mängden i varje gasoltub.
Om transporter av farligt gods transporteras förbi planområdet beror på start- och målpunkter för
transporterna. Om en konservativ bedömning görs att alla transporter av farligt gods till
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bensinstationerna utmed väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen går förbi planområdet så innebär det
cirka 400 transporter per år. Transporterna bedöms enbart vara av klass 3 brandfarliga vätskor.
Sammanfattningsvis bedöms transporterna av farligt gods i klass 3 brandfarlig vätska vara de
transporter som är dimensionerande för väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen förbi planområdet.

n:\106\16\1061622\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\riskutredning drivmedelsstation.docx

2019-06-18 | 16(24)

Uppdragsnr: 106 16 22 Version: 2
Risk- och översvämningsutredning Lindesberg | Riskutredning drivmedelsstation och transporter av farlig gods

Riskbedömning
Riktlinjer avseende risk
Ur ett säkerhetsperspektiv krävs ett minimiavstånd på 25 meter från lossningsplats för tankbilar till
bostäder enligt de riktlinjer som tillämpas. Gasol och koncentrerad spolarvätska förvaras i ett plåtskåp
mellan bensinstationen och järnvägen respektive vid butiken, se Figur 9 för avstånd.

Figur 9 Avstånd mellan bensinstationens olika riskobjekt till närmaste planerade bebyggelse.

För förvaring av gasol, lossningsplats, pejlförskruvning (brunn ner i cistern för mätning och åtkomst),
avluftningsrör och mätarskåp/pump gäller avstånden i Tabell 2. Samtliga dessa riskobjekt ligger längre
från planerad bostadsbebyggelse än vad riktlinjerna anger. Därmed uppfylls avstånden i de relevanta
riktlinjerna för den föreslagna placeringen av bostäder.
Tabell 2 Avstånd enligt riktvärden (MSB 2015) och uppmätt avstånd.

Objekt/riskkälla

Påfyllningsanslut Mätarskå Pejlförskruvnin Cisternavluftninge
ning till cistern
p
g
ns mynning

Förvarin
g av
gasol

Plats där
människor
vanligen vistas
där bostad ingår
(MSB 2015)

25 meter

18 meter

6 meter

12 meter

25 meter

Uppmätt avstånd 72 meter
enligt figur 8

36 meter

40 meter

72 meter

83 meter
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Dimensionerande olycka på bensinstation
Den dimensionerande olyckan vid bensinstationen bedöms vara en olycka i samband med att ett
tankfordon fyller på drivmedel vid lossningsplatsen och att det utläckta drivmedlet genom antändning
bildar en pölbrand som utbreder sig cirka 10x10 meter.
Enligt tidigare version av Boverkets byggregler (BBR) skall maximal värmestrålningsnivå (den
strålning som utsänds från exempelvis bränder på grund av dess temperatur) vid utrymning vara 2,5
kW/m2. Genom att utgå från detta mått för acceptabla förhållanden vid en olycka och genom att
beräkna värmestrålning på olika avstånd från en pölbrand på 10x10 meter kan ett lämpligt
skyddsavstånd med avseende på den dimensionerande olyckan bedömas. Beräkningarna bygger på
försvarets forskningsanstalts metod (FOA 1998).
En strålningsnivå på 2,5 kW/m2 uppnås på strax över 40 meter från påfyllningsplatsen vid
dimensionerande brand, se Figur 10. På grund av osäkerheter i beräkningsmetoden så bör ett något
högre avstånd väljas för att hantera dessa osäkerheter. Därför bedöms 50 meter vara tillräckligt som
skyddsavstånd med avseende på risk mellan lossningsplats och bostäder.

Figur 10 Värmestrålning vid pölbrand med yta 100 m2.

Avståndet mellan lossningsplats och bostäder är cirka 72 meter vilket innebär att erforderligt avstånd
är uppnått.
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Transporter av farligt gods
Den inventering av transporter av farligt gods som är genomförd visar på att det konservativt räknat
kan transporteras cirka 400 transporter av farligt gods per år på väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen
förbi planområdet. Den dimensionerande klassen av farligt gods som transporteras bedöms vara klass
3 brandfarlig vätska.
I planområdets norra del finns befintlig bebyggelse som ligger på ett avstånd av cirka 35 meter från
väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen, se Figur 11. Då konsekvensavståndet av den dimensionerande
olyckan med brandfarlig vätska är några tiotals meter så bedöms ett avstånd på 35 meter mellan
vägkant och bebyggelse vara tillräcklig och inga skyddsåtgärder vara nödvändiga.

Figur 11 Befintlig bebyggelse i planområdets norra del.
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Minsta avståndet mellan vägkant på väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen och planerade bostäder i
planområdets södra del är cirka 6-7 meter, se Figur 12.

Figur 12 Avstånd vägkant på väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen till planerad bebyggelse.
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Vid en eventuell olycka med transporter av farligt gods som innehåller brandfarliga vätskor så kan
dessa rinna mot planområdet om det råder ogynnsamma terrängförhållanden (om planområdet ligger
på en lägre nivå än vägen). Terrängförhållanden vid aktuell detaljplan presenteras i Figur 13. I figuren
kan det utläsas att den östliga byggnaden ligger delvis något lägre än vägen. Den nordvästra
byggnaden ligger något högre än vägen. Åtgärder för att förhindra att brandfarliga vätskor rinner ner
mot bebyggelsen bör därför genomföras för den södra delen av den östliga byggnaden. Exempel på
åtgärder kan vara hög kantsten på västra sidan utmed väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen eller en
vall på cirka 30 cm mellan väg och bebyggelse.

Figur 13 Terrängförhållanden i och omkring planområdet.

En olycka med en transport av brandfarliga vätskor bedöms ge upphov till en brand i samma
omfattning som presenteras med beräkning i Figur 10. Vid detta scenario antas att åtgärd för att
kvarhålla vätskan inom vägområdet och att vätskorna inte sprider sig mot bebyggelsen. Då bildas en
pölbrand med ett brandcentrum som är cirka 5 meter från vägkant. Resulterande avstånd mellan
brandcentrum och fasad blir då cirka 5+6=11 meter. Det innebär då att den infallande
värmestrålningen mot planerad bebyggelse på detta avstånd från vägkant är cirka 29 kW/m2.
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Enligt Brandskyddshandboken (LTH 2005) så anger BBR att acceptabel strålningsnivå mot
närliggande byggnaders ytor bör understiga 15 kW/m2 i minst 30 minuter, om inga särskilda åtgärder
vidtas. Om bebyggelse läggs på detta avstånd bör fasad inklusive fönster utföras i brandklassat
material EI 30. Brandklass EI 30 på fönster innebär bland annat att de inte är öppningsbara utan ett
specialverktyg. Acceptabel strålningsnivå uppnås vid ett avstånd på cirka 15 meter från brandcentrum
vilket innebär att brandskydd på fasader bortanför 10 meters avstånd från vägkant inte krävs.
Utveckling av brandrök vid en eventuell olycka kan komma att påverka bebyggelsen. Ventilation bör
därför placeras bort från väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen. Utrymning av byggnaderna ska kunna
ske på ett säkert sätt och bort från en eventuell olycka. Därför bör utrymning vara möjlig bort från väg
860/Kristinavägen/Örebrovägen.

Risk för avåkande fordon
Eftersom ny bebyggelse planeras som närmast cirka 6 meter från vägkant kan det vara risk för att
avåkande fordon träffar byggnaden. Hastighetsgränsen på väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen i höjd
med planområdet är 30 km/h (Trafikverket 2019:1) och det är en cirkulationsplats på vägen vilket är en
bra hastighetsdämpande åtgärd.
Trafikverket rekommenderar säkerhetszoner som ska vara fria från oeftergivliga hinder enligt Figur 14.
Här kan det utläsas att säkerhetszonen vid aktuell hastighet på 30 km/h bör vara 2 meter vilket
efterlevs med planerad bebyggelse.

Figur 14 Sidoområdesutformning för övergripande huvudväg/tätortsgenomfart (Trafikverket 2019:2)

Övriga aspekter avseende bensinstationen
Boverkets skrift Bättre plats för arbete förespråkar ett skyddsavstånd på 100 meter mellan
bensinstation och bebyggelse. Det bör noteras att detta avstånd tar hänsyn till miljö, hälsa och
säkerhet. De faktorer som främst lyfts i Boverkets skrift är avgasutsläpp, buller och ljus från
bilstrålkastare. Dessa störningar har inte beaktats i denna riskutredning. Utifrån detta bör värdering av
utformning, placering samt behov av avskärmande åtgärder med hänsyn till buller, strålkastarljus och
lukt göras för planerade bostäder inom 100 meter från bensinstationen.
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Slutsats
Samtliga riskobjekt på bensinstationen ligger längre från planerad bostadsbebyggelse än vad
riktlinjerna från myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger.
Följande skyddsåtgärder rekommenderas utifrån genomförd kvalitativ riskbedömning för risker med
transporter av farligt gods som går på väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen:
•

•

•
•

Åtgärd som förhindrar att brandfarlig vätska kan rinna ner mot bebyggelsen i planområdet.
Exempel på åtgärder kan vara hög kantsten utmed västra sidan av väg
860/Kristinavägen/Örebrovägen eller en vall på cirka 30 cm höjd utmed väg
860/Kristinavägen/Örebrovägen mellan väg och bebyggelse.
Fasader inklusive fönster inom 10 meter från vägkant på väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen
bör utformas i brandklass EI30. För fönster innebär detta bland annat att de inte är
öppningsbara utan specialverktyg.
Ventilation placeras i skyddat läge vänt bort från väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen.
Utrymning bör kunna ske bort från väg 860/Kristinavägen/Örebrovägen.

Om dessa skyddsåtgärder genomförs så bedöms risknivåerna vara acceptabla inom planområdet.
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